Program multi-regional integrat de stagii de practică pentru studenți în vederea
creșterii gradului acestora de angajabilitate
SC Adecco Resurse Umane SRL, în parteneriat cu
Institutul Regional de Training, Universitatea de Vest din
Timișoara, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca,
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu și Adecco Ungaria, au
implementat un proiect inovator, în care și-au propus să
faciliteze tranziția de la școală la viața activă pentru
1260 de studenți din regiunea de Vest, Centru și NordVest. Ca urmare a rezultatelor pozitive obținute, echipa
de implementare a făcut posibilă organizarea activităților
pentru mai mult de 1600 de studenți din regiunile
vizate, în acest mod oferind șansa unei dezvoltări
profesionale mai multor tineri decât s-a planificat inițial.
Studenții incluși in grupul țintă al proiectului au
beneficiat de:
 consiliere individuală în carieră, în sensul identificării punctelor forte și a traseului
profesional cel mai potrivit personalității și stilului de lucru al fiecăruia.
 stagii de instruire practică, desfășurate în domeniul de studiu ales, pe durata a 3
săptămâni de lucru într-una din cele peste 130 de companii și organizații-gazdă partenere.
Pentru derularea stagiilor de practică a fost necesară instruirea a 100 de tutori cu rol în
îndrumarea învățării la locul de muncă. Stagiile de practică derulate în cadrul proiectului
au avut un impact mare asupra dezvoltării personale și profesionale a studentului.

 traininguri de dezvoltare a competențelor transversale: comunicare și discurs
public, lucru în echipă, management și leadership, negociere. Competențele dezvoltate sau dovedit utile formării unei personalități armonioase și adaptative a studenților, pregătiți
acum să se integreze într-o lume extrem de dinamică.

Beneficiarul și-a propus încă din etapa planificării proiectului elaborarea unui „Ghid de
bune practici cu privire la desfășurarea proiectului”, ghid ce prezintă principalele
provocări întâmpinate de echipa Adecco în conceptul și implementarea proiectului,
precum și experiența distinctă pentru aspecte precum informare și publicitate, dar și
obiective orizontale precum egalitate de șanse, dezvoltare durabilă, inovare și TIC,
respectiv abordare interregională și transnațională.

Prin activitățile sale, proiectul a contribuit la facilitarea accesului studenților pe piața
muncii, la educarea și dezvoltarea compețențelor acestora, prin transformarea tinerilor în
persoane adaptative și flexibile pe piața muncii, respectiv prin acordarea așteptărilor lor cu
realitatea pieței muncii, si in final la oferirea unui sprijin real tinerilor în determinarea unui
traseu profesional.
Aspecte prin care s-a remarcat proiectul și care au asigurat valoare adăugată finanțarii
obținute:


Crearea unei platforme de stagii de practică și internshipuri menite să faciliteze
dialogul sincer, direct și profesionist între cei trei actori implicați în programele de
formare practică: studenți, companii și universități



Conceperea de materiale suport, ghiduri și publicații menite să sprijine actorii în
dezvoltarea de programe de formare practică profesioniste (materialele sunt
disponibile pe pagina web a proiectului www.practica-ta.ro )

 Implementarea eficientă a activităților proiectului, care a fost promovat drept
poveste de succes de către AMPOSDRU în anul 2012, în cadrul seriei de
conferinte regionale intitulate POSDRU – Principalul instrument pentru formare,
ocupare și incluziune socială din România

Titlul proiectului:

Program multi-regional integrat de stagii de practică
pentru studenți în vederea creșterii gradului acestora de
angajabilitate

Codul de identificare al
proiectului:

POSDRU/90/ 2.1/S/52839

Domeniul în care se
implementează proiectul:

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenților în
tranziția de la școală la viața activă

Durata proiectului:

03.01.2011 - 31.12.2013

Contribuția FSE:

9.692.298,03 RON

Bugetul total:

11.984.325,19 RON

Participanți:

1600 studenți și 100 tutori

Țara:

România

Organizația/Instituția
beneficiară:

SC Adecco Resurse Umane SRL
Florin GODEAN- reprezentant legal

Detalii de contact:

E-mail: florin.godean@adecco.com,
Pagina web a proiectului: www.practica-ta.ro

